
PRILOGA III: VZOREC POGODBE »OP-OVE« 
 
_______________________________ [naziv prejemnika podpore] 
_______________________________ [naslov prejemnika]  
Matična številka:  
Davčna številka:  
TRR: 
ki ga zastopa:  
(v nadaljnjem besedilu: Prejemnik) 
 
in 
 
Borzen, organizator trga z električno energijo, d. o. o. 
Dunajska 128a, 1000 Ljubljana, 
Matična številka: 1613383 
ID za DDV: SI 27799468 
ki ga zastopa:  
(v nadaljnjem besedilu: Center za podpore), 
 
skleneta  
 
 

POGODBO O ZAGOTAVLJANJU PODPORE 
KOT OBRATOVALNO PODPORO ELEKTRIČNI ENERGIJI,  

PROIZVEDENI IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE (OP-OVE) 
V PROIZVODNI NAPRAVI __________________________ [ime, naslov proizvodne 

naprave, moč] 
št. ___________________ [številka pogodbe] 

 
 

I. UVODNA DOLOČBA 

1. člen 

Na podlagi poslovnega interesa Prejemnika in obvez Centra za podpore, ki izhajajo iz 64n. 
člena in prvega odstavka 64p. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 70/08), Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz 
obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 37/2009, 53/09, 68/09 in 76/09; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba) ter Odločbe o dodelitvi podpore Javne agencije Republike Slovenije za 
energijo (v nadaljnjem besedilu: Agencije za energijo) št. ______________ z dne 
_________________ pogodbeni stranki sklepata to pogodbo, s katero uredita vsa medsebojna 
razmerja v zvezi z udeležbo Prejemnika v podporni shemi. 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da se bo podpora izvajala kot obratovalna podpora električni 
energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije v proizvodni napravi 
_____________________________________________________ [ime proizvodne naprave, 
naslov, moč] (v nadaljnjem besedilu: proizvodna naprava), za katero Prejemnik pridobi 
potrdila o izvoru na podlagi proizvodnje v proizvodni napravi.  
 



Pogodbeni stranki nadalje ugotavljata: 
− da je bila Prejemniku izdana Odločba o dodelitvi podpore Agencije za energijo št. 

____________ z dne ________________, ki je dne _____________ postala dokončna. 
 
Prejemnik izjavlja: 
− da ima s sistemskim operaterjem _____________________ [distribucijskega / 

prenosnega] omrežja __________________________ [naziv operaterja] (v nadaljnjem 
besedilu: sistemski operater) sklenjeno pogodbo o priključitvi in pogodbo o dostopu do 
omrežja oziroma urejeno pravico do rednega obratovanja; 

− da je v postopku pridobivanja Odločbe o dodelitvi podpore Agenciji za energijo predložil 
pooblastilo lastnika oziroma preostalih solastnikov ali skupnih lastnikov za vložitev vloge 
za Odločbo za dodelitev podpore in posledično sklenitev te pogodbe za proizvodno 
napravo kot celoto, če sam ni edini lastnik proizvodne naprave; 

− da je oziroma bo v primeru, da se ta pogodba sklepa zaradi menjave vrste podpore iz 
zagotovljenega odkupa v obratovalno podporo, oziroma v primeru, da je bila proizvodna 
enota iz te pogodbe uvrščena v bilančno skupino Centra za podpore (»Eko skupina«), 
sklenil tržno pogodbo za prodajo električne energije, ki se ne bo začela izvajati prej, kot je 
datum začetka zagotavljanja podpore po tej pogodbi. 

 
Prejemnik pridobi status udeleženca podporne sheme s sklenitvijo te pogodbe, podpora pa se 
začne zagotavljati z dnem _______________ [datum začetka izvajanja / uporabe pogodbe]. 
 
Podpora se zagotavlja do _______________ [trajanje podpore določeno v odločbi]. 
 

II. PREDMET POGODBE 

2. člen 

Obratovalna podpora 

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita, da bo Prejemnik od Centra za podpore 
prejemal obratovalno podporo za vso neto proizvedeno električno energijo v proizvodni 
napravi, za katero je Prejemnik pridobil potrdila o izvoru na podlagi obratovanja proizvodne 
naprave. Neto električna energija, proizvedena v proizvodni napravi, je vsa neto proizvedena 
električna energija, ne glede na to, ali se porabi kot lastni odjem ali se dobavlja v javno 
elektroenergetsko omrežje. 
 
Center za podpore je dolžan zagotavljati obratovalno podporo za načrtovano količino neto 
proizvedene električne energije in nenačrtovano količino neto proizvedene električne energije 
v okviru dovoljenih odstopanj, ki so opredeljena z veljavnimi Pravili za delovanje Centra za 
podpore (v nadaljnjem besedilu: Pravila).  
 
Center za podpore lahko zagotovi obratovalno podporo tudi proizvedeni električni energiji, ki 
presega vsoto količin iz prejšnjega odstavka, če je Prejemnik zanjo prejel potrdila o izvoru in 
Center za podpore oceni, da razpolaga z zadostnimi finančnimi sredstvi za subvencioniranje 
proizvedene električne energije, ki presega vsoto količin iz prejšnjega odstavka. 
 
Prejemnik podpore si samostojno in na svoje stroške uredi bilančno pripadnost v skladu s 
Pravili za delovanje organiziranega trga z električno energijo, kar zajema tudi ureditev prijave 
obratovalnih napovedi in ureditev izravnave razlik med napovedano in realizirano 
proizvodnjo.  



 
Prejemnik s to pogodbo nepreklicno soglaša, da izdajatelj potrdil o izvoru na Center za 
podpore prenese vsa potrdila o izvoru, ki jih je na podlagi svojega obratovanja prejel za 
električno energijo, proizvedeno na sponkah generatorja proizvodne naprave (bruto 
proizvedena električna energija), oziroma za neto proizvedeno električno energijo, če se 
potrdila o izvoru za napravo iz te pogodbe izdajajo za neto proizvedeno električno energijo. 
Izdaja potrdil o izvoru in prenos na Center za podpore morata biti izvršena najmanj na letni 
ravni.  
 

3. člen 

Količina električne energije  

Načrtovana neto količina električne energije od začetka zagotavljanja obratovalne podpore, 
določenega v 1. členu te pogodbe, do konca tekočega koledarskega leta po koledarskih 
mesecih, za katero bo Prejemnik prejel potrdila o izvoru, je določena v Prilogi I, ki je sestavni 
del te pogodbe. 
 
Za vsako naslednje leto zagotavljanja podpore bodo načrtovane količine določene z aneksom 
k tej pogodbi. 
 
Prejemnik podpore mora načrtovane količine iz Priloge I za naslednje koledarsko leto 
sporočiti Centru za podpore najpozneje do konca meseca septembra tekočega leta. Če 
Prejemnik ne sporoči načrtovanih količin pravočasno, jih določi Center za podpore skladno s 
Pravili. Če Prejemnik presega ali ne dosega načrtovanih količin, vključno z dovoljenimi 
odstopanji, se načrtovane količine za naslednje obdobje določijo oziroma popravijo skladno s 
Pravili.  
 

4. člen 

Višina obratovalnih podpor 

Obratovalna podpora za načrtovano neto proizvedeno električno energijo je določena na 
podlagi Odločbe o dodelitvi podpore in znaša 
 
__________ €/kWh [obratovalna podpora v €/kWh, zaokrožena na 5 decimalnih mest]. 
 
Višina obratovalne podpore se spreminja skladno z veljavnimi predpisi s sklenitvijo aneksa k 
tej pogodbi. Aneks pripravi Center za podpore. Če do roka iz zadnjega odstavka 3. člena te 
pogodbe Center za podpore ne prejme novih načrtovanih količin, Center za podpore v aneksu 
določi količine skladno s Pravili. Prejemnik mora podpisati in vrniti aneks Centru za podpore 
najpozneje v enem (1) mesecu. Če Prejemnik kljub ponovnemu pisnemu pozivu Centra za 
podpore v petih (5) delovnih dneh ne sklene pripravljenega aneksa in ga pošlje Centru za 
podpore, ta pogodba preneha veljati. Center za podpore v aneksu določi tudi datum začetka 
zagotavljanja podpore po tem aneksu. 
 



III. OBRAČUN 

5. člen 

Merilno mesto in meritve 

Prejemnik bo meril in registriral količine električne energije po tej pogodbi na merilnih 
mestih, ki so določena z Odločbo o dodelitvi podpore, ter o tem sporočal podatke Agenciji za 
energijo in Centru za podpore, skladno s Pravili in akti Agencije za energijo. 
 
Prejemnik podpore bo za merilna mesta iz prejšnjega odstavka hranil podatke registracije 
meritev proizvedene in predane električne energije na merilnem mestu ter vse podatke in 
registracije meritev iz deklaracije za proizvodne naprave, na podlagi katere so mu bile 
določene količine prejetih potrdil o izvoru za električno energijo, najmanj tri (3) leta. 
 
Merilna mesto oziroma merilna mesta, relevantna za obračun po tej pogodbi, ki so navedena v 
Odločbi o dodelitvi podpore so: 
________________________ [oznaka ali oznake MM] 
 
Obračun podpore se vrši na podlagi podatkov, ki jih Prejemniku in Centru za podpore, pošilja 
Agencija za energijo. 
 
Pogodbeni stranki se strinjata, da poleg Prejemnika merjenja izvaja tudi sistemski operater 
oziroma oseba, ki jo sistemski operater pooblasti. 
 

IV. ZARAČUNAVANJE IN PLAČILNI POGOJI 

6. člen 

Obratovalna podpora se zaračunava in plačuje v evrih. Obratovalna podpora iz 4. člena te 
pogodbe ne vključuje davka na dodano vrednost. Ta se obračuna v skladu z zakonom. 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita za mesečno izvajanje obračunov in izdajanje računov, razen 
če s Pravili ni predvidena druga možnost in je to pisno dogovorjeno med Prejemnikom in 
Centrom za podpore. Končni obračun se izvede na podlagi dokončnih podatkov, ki jih 
posreduje Agencija za energijo. Če Prejemnik računov ne izstavlja mesečno (Center za 
podpore prejme račun najkasneje 20. dan v mesecu za pretekli mesec) oziroma trimesečno 
(Center za podpore prejme račun najkasneje 20. dan v mesecu za preteklo trimesečno 
obdobje), če je tako pisno dogovorjeno med Prejemnikom in Centrom za podpore, jih Center 
za podpore ni dolžan poravnati. 
 
Način izdaje računov, obvezni podatki na računu in obličnost računa so podrobneje 
opredeljeni s Pravili.  
 
Center za podpore se zavezuje, da bo Prejemniku izplačal obratovalno podporo v tridesetih 
(30) dneh od datuma izstavitve nespornega računa. Če Center za podpore račun skladno s 
Pravili zavrne, začne rok plačila teči od datuma izstavitve novega računa. 
 
V primeru zamude Prejemnik lahko zaračuna Centru za podpore zakonske zamudne obresti 
od dneva zapadlosti računa do dneva plačila računa. 
 



Prejemnik podpore mora sam skrbeti, da se akontativna količina potrdil o izvoru ujema s 
količino potrdil o izvoru za obdobje poročanja in da se akontativna količina električne 
energije ujema s količino končnega obračuna. Prav tako mora izdajati račune, ki bodo skladni 
z akontativno količino električne energije, ki je upravičena do podpore, ter z akontativno 
količino potrdil o izvoru, ki ju Prejemniku in Centru za podpore sporoči Agencija za energijo. 
 
Če je Prejemnik podpore prejel preveč ali premalo sredstev, je dolžan Centru za podpore na 
podlagi obvestila Centra za podpore izstaviti dobropis ali bremepis v višini in v roku, ki ga 
določi Center za podpore. Dobropis in bremepis se izdata z rokom plačila 30 dni od datuma 
izdaje. Poračun ne šteje kot zamuda pri plačilu in Center za podpore ne plačuje zakonskih 
zamudnih obresti. V primerih, ko se v poračunu ugotovi, da je Center za podpore izvedel 
preplačilo, Prejemnik vrne preveč plačana sredstva. Če je tako določeno z veljavnimi predpisi, 
mora Prejemnik za preveč prejeto podporo plačati tudi zakonske zamudne obresti. 
 
Če je Prejemnik s sporočanjem napačnih ali pomanjkljivih podatkov privedel Center za 
podpore oziroma Agencijo za energijo neposredno ali posredno v zmoto ter pri tem prejel 
finančna sredstva, do katerih ni upravičen, jih mora skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi 
nemudoma vrniti Centru za podpore, ta pogodba pa se razdre. Tak Prejemnik ne more več 
pridobiti statusa udeleženca podporne sheme. 
 
Center za podpore lahko začasno ustavi izplačila ali zavrne račune skladno z Energetskim 
zakonom in njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi. 
 

V. DOSTOP DO OMREŽJA IN BILANČNA PRIPADNOST  

7. člen 

Dostop do omrežja 

Prejemnik se zavezuje, da bo o kakršni koli spremembi na merilnih mestih (prevzemno 
predajnih mestih) iz Odločbe o dodelitvi podpore ali Deklaracije za proizvodno napravo takoj 
obvestil Agencijo za energijo in Center za podpore. 
 
Prejemnik izrecno izjavlja, da so za merilna mesta, ki so navedena v Deklaraciji za 
proizvodno napravo, Odločbi o dodelitvi podpore in v tej pogodbi, izdana soglasja za 
priključitev, sklenjene pogodbe o priključitvi in pogodbe o dostopu do omrežja. 
 

8. člen 

Bilančna pripadnost  

Na podlagi te pogodbe Center za podpore nima nikakršnih obveznosti glede ureditve bilančne 
pripadnosti mest, ki so predmet te pogodbe, niti ne odgovarja za kakršne koli posledice zaradi 
obratovanja proizvodne naprave Prejemnika. 
 



VI. DRUGE DOLOČBE 

9. člen 

Višja sila 

Kot višja sila se po tej pogodbi štejejo nepričakovani naravni dogodki, kot so naravne nesreče 
(povodenj, potres, požar itd.), in drugi dogodki, ki jih ni mogoče predvideti ali se jim izogniti 
in imajo za posledico poškodbe na napravah elektroenergetskega omrežja. 
 
Če pogodbena stranka zaradi okoliščin višje sile v celoti ali delno ne more izpolniti svojih 
obveznosti, se šteje, da ni kršila pogodbenih obveznosti. Med trajanjem višje sile velja 
razrešitev obveznosti glede izpolnjevana medsebojnih obveznosti v obsegu, v katerem višja 
sila preprečuje njihovo izpolnitev. 
 
Pogodbena stranka, ki se sklicuje na višjo silo, mora o tem najpozneje v 3 (treh) delovnih 
dneh obvestiti drugo pogodbeno stranko in ji sporočiti pravno neobvezujočo oceno obsega in 
pričakovanega trajanja posledic višje sile, če je v tistem trenutku to mogoče. 
 
Ko za Prejemnika podpore prenehajo obveznosti zaradi okoliščin višje sile, preneha v istem 
trenutku in obsegu obveznost dodeljevanja podpor tudi za Center za podpore. Velja tudi 
nasprotno: če je zaradi okoliščin višje sile obveznosti dodeljevanja podpor razrešen Center za 
podpore, je tudi Prejemnik podpore razrešen obveznosti prenašanja potrdil o izvoru na Center 
za podpore. 
 

10. člen 

Omejitev odgovornosti 

Pogodbeni stranki, vključno z njunimi vodilnimi uslužbenci, sodelavci, pogodbenimi izvajalci 
oziroma podizvajalci, druga drugi ne odgovarjata za izgubo, stroške, odhodke ali škode, ki bi 
jih povzročili po tej pogodbi ali v zvezi z njo, razen škod, ki so posledica namerne kršitve ali 
prevare. 
 
Da bi se izognili dvomu, pogodbeni stranki soglašata glede obveznosti zmanjšanja škode in se 
dogovorita, da si bosta s skrbnostjo dobrega gospodarja prizadevali čim bolj zmanjšati škodo, 
ki bi lahko nastala po tej pogodbi ali v zvezi z njo. 
 
Center za podpore ni odgovoren za morebitno škodo ali izgube, ki nastanejo zaradi izvajanja 
kakršnihkoli dejanj ali opustitev, ki so urejene s predpisi, pod pogojem, da ni deloval namerno 
oziroma z veliko malomarnostjo. 
 
Center za podpore v nobenem primeru ni odgovoren za morebitno škodo ali izgube zaradi 
dogodkov, ki so posledica spremembe veljavnih predpisov oziroma dejanj pristojnih organov, 
ter vseh drugih dogodkov, ki niso pod realnim nadzorom Centra za podpore. 
 
Center za podpore ima pravico omejiti, začasno prekiniti ali ustaviti izvajanje dejavnosti 
Centra za podpore v skladu z zakonom in podzakonskimi akti. V teh primerih Center za 
podpore ni odgovoren za morebitno škodo ali izgube, ki bi jim nastale zaradi omejitve, 
prekinitve ali ustavitve poslovanja. 
 



Center za podpore do kateregakoli subjekta ne nosi odgovornosti za škodo, vključno z vsemi 
posrednimi ali posledičnimi škodami, tudi izgubo koristi ali zamudo, ki je nastala zaradi 
okoliščin ali dogodkov, naštetih v tem členu. 
 

11. člen 

Obveščanje 

Prejemnik se obvezuje, da bo Center za podpore redno obveščal o morebitnih spremembah pri 
proizvodnji električne energije iz proizvodne naprave, še posebej ob nenačrtovanih izpadih in 
načrtovanih ustavitvah.  
 
Obenem se Prejemnik obvezuje, da bo Centru za podpore sporočal spremembe podatkov 
glede dobavitelja, pravno-organizacijskega in davčnega statusa ter ostale podatke, ki bi lahko 
vplivali na veljavnost deklaracije za proizvodno napravo, Odločbe o dodelitvi podpore ali te 
pogodbe ter na izplačevanje podpore.  
 
Pogodbeni stranki se bosta medsebojno obveščali po spodaj navedenih kontaktnih podatkih in 
skladno z določili Pravil.  
 

Kontaktni podatki so: 

• za Prejemnika: 

o Odgovorna oseba:  

_____________, tel.:_____________, GSM: __________, e-naslov: ____________________  

o Tehnična vprašanja: 

_____________, tel.:_____________, GSM: __________, e-naslov: ____________________  

o Finančna vprašanja: 

_____________, tel.:_____________, GSM: __________, e-naslov: ____________________  

• za Center za podpore: Telefonska številka Centra za podpore je _________________; 

podrobnejši kontaktni podatki so objavljeni na spletni strani Centra za podpore. 

 
Pojasnila, dana po telefonu ali GSM, se štejejo za informativna in niso pravno zavezujoča, 
zato morajo biti potrjena po telefaksu ali po pošti.  
 
Prejemnik mora spremembo podatkov za obveščanje nemudoma sporočiti Centru za podpore. 
 

12. člen 

Pravila za delovanje Centra za podpore 

Prejemnik izjavlja, da je seznanjen z vsebino Pravil, da jih sprejema brez zadržkov in v celoti 
ter jih bo upošteval in izvajal v vsakokratni veljavni različici ves čas izvajanja te pogodbe. 
Prejemnik se s podpisom te pogodbe zavezuje, da bo spoštoval podrobnejša navodila za 
izvajanje Pravil, ki jih Center za podpore objavi na svoji spletni strani. 
 



Prejemnik se strinja, da se njegovi podatki skupaj s podatki o prejetih podporah uporabljajo v 
poročilih ministrstvu, pristojnemu za državne pomoči, o prejetih državnih pomočeh in na 
spletni strani Centra za podpore.  

 

13. člen 

Sprememba lastništva 

Če se spremeni lastništvo ali upravljanje proizvodne naprave, ki bi lahko vplivalo na 
izplačevanje podpor, je Prejemnik dolžan Center za podpore o tem takoj pisno obvestiti in 
ravnati v skladu s Pravili. 
 

 

VII. KONČNE DOLOČBE 

14.  člen  

Veljavnost in prenehanje pogodbe  

Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 
 
Pogodba preneha s potekom časa, za katerega je sklenjena in je določen v 1. členu te pogodbe 
na podlagi Odločbe o dodelitvi podpore.  
 
Pogodba se razdre, če Agencija za energijo proizvodni napravi odvzame deklaracijo za 
proizvodno napravo ali razveljavi Odločbo o dodelitvi podpore. 
 
Center za podpore lahko odpove pogodbo, če Prejemnik niti v petih (5) delovnih dneh po 
pisnem opominu ne sklene aneksa k pogodbi, kadar je to potrebno v skladu s to pogodbo, 
Pravili ali Uredbo. 
 
Center za podpore lahko odpove pogodbo tudi zaradi drugih razlogov navedenih v Uredbi, 
Pravilih oziroma tej pogodbi. 
 
V primeru neskladja med Odločbo o dodelitvi podpore in to pogodbo velja Odločba. 
 
Prejemnik lahko zahteva razveljavitev te pogodbe in sklenitev nove z drugo vrsto podpore na 
podlagi nove Odločbe o dodelitvi podpore v skladu z Uredbo in Pravili. 
 

15. člen 

Sprememba predpisov 

Pogodbeni stranki soglašata, da bo ob spremembi predpisov, ki urejajo to pogodbeno 
razmerje, Center za podpore, če bo to potrebno, pripravil aneks k pogodbi in ga predložil 
Prejemniku v podpis.  
 
Če bodo na podlagi predpisov Evropske unije ali aktov Evropske komisije spremenjeni 
predpisi, ki urejajo zagotavljanje podpore proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov 
energije, zaradi katerih se bo spremenila Odločba o dodelitvi podpore, bosta pogodbeni 



stranki v skladu s spremenjeno Odločbo o dodelitvi podpore sklenili aneks k tej pogodbi. 
Aneks k pogodbi pripravi Center za podpore in ga predloži Prejemniku v podpis.  
 
Če Prejemnik kljub ponovnemu pisnemu pozivu Centra za podpore v petih (5) delovnih dneh 
ne sklene pripravljenega aneksa, Center za podpore odpove pogodbo. 
 

16. člen 

Izvršitev pogodbe in reševanje sporov 

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta storili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe 
in da bosta ravnali kot dobra strokovnjaka.  
 
Vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki poskušali rešiti po mirni poti, če pa to 
ne bo mogoče, sta stranki sporazumni, da je za reševanje vseh morebitnih sporov iz te 
pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

17. člen 

Končna določba 

Pogodba je sestavljena v treh (3) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 
enega, enega pa Agencija za energijo. 
 

 

Ljubljana, dne ____________    ___________ [kraj], dne 

____________ 

       

Center za podpore       Prejemnik



PRILOGA I – OP / OVE 
 

Načrtovane količine za leto ________ 

Prejemnik: _______________________________________; Številka pogodbe: 

___________________ 

Naziv proizvodne naprave: __________________________ 

Električna energija* 

 Celotna proizvodnja neto električne energije s potrdili o izvoru (kWh) 
Jan.  

Feb.  

Mar.  

Apr.  

Maj  

Jun.  

Jul.   

Avg.  

Sep.  

Okt.  

Nov.  

Dec.  

SKUPAJ  
* Upoštevajo se le količine od začetka zagotavljanja podpore dalje.  
 

Lesna biomasa, ki se lahko uporablja za proizvodnjo električne energije, ki prejema 

podpore, razdeljena po virih* 

Vrsta** Delež v gorivu (v %) 
Lesna biomasa s certifikati skladno z 12. členom Uredbe  

Les iz gozdov in nasadov  

Stranski proizvodi in ostanki iz lesnopredelovalne industrije  

Odslužen les  

SKUPAJ  
* Izpolnijo le proizvodne naprave na lesno biomaso, upravičene do dodatkov iz 12. člena Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni 
iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09 in 76/09). 
** Opis vrst lesne biomase je naveden v Prilogi V Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni 
list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09 in 76/09). 
 
 
 
 

____________________________________________ 
(žig in podpis prejemnika podpore) 




